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बेनी बनीचे तीन रंग



बेनी नावािा एक छोटासा ससा होता. 



काही ससे शतेात राहतात. 



काही ससे पाळीव प्राण्ाांच््ा दकुानात राहतात.  



एिादेवेळी एिादा ससा एिाद््ा मलुासोबत

ककां वा मलुीसोबत घरातही राहतो. 



बेनी बनी शतेात राहत नव्हता. 

तो पाळीव प्राण्ाांच््ा दकुानात

ककां वा घरातही राहत नव्हता. 

बेनी बनी बर्ााळ प्रदेशात

राहणारा ससा होता. 

तो उत्तरेकडच््ा अतत थांड प्रदेशात राहत अस.े 



बर्ाात िालण्ािे बटू असे ददसतात. 

ते घालनू माणसाला ककतीही बर्ा पडला

तरी बर्ाातनू िालता ्ेत.े 

‘स्नो श’ु, म्हणजे बर्ाात राहणाऱ््ा
सशािे पा् असे ददसतात. 

बर्ाात िालण्ािे बटू घातल््ासारिेि

त््ािे पा् ददसतात. 



उत्तरेकडच््ा थांड प्रदेशात राहणारे ससे

दहवाळ््ात पडलेल््ा बर्ाावरून

उड््ा मारू शकतातआखणजोरात पळूही शकतात. 



पणआता उत्तरेकडच््ा प्रदेशात

उन्हाळा होता. 

बेनी बनीिा हा पदहला उन्हाळा होता. 

उन्हाळ््ात

उत्तरेकडिी जमीन मातकट, 

तपककरी रांगािी ददसत.े 

बेनी बनीिा रांगही तसाि होता. 

जममनीच््ाि रांगािा. 



बेनी बनी लहानि होता,

त््ाला पळा्ला आखणिेळा्ला
िूपआवडा्िां. 

पण त््ाला नेहमी

सगळीकडे लक्ष ठेवावां लागा्िां. 

त््ाला घबुडाकडे लक्ष ठेवावां लागत अस.े 



कोल्हा ्ेतो् का ्ाकडहेी
त््ाला लक्ष ठेवावां लागे. 

मशवा् मोठ््ा अस्वलाकडहेी

त््ाला लक्ष ठेवावां लगे. 

त््ाांना सगळ््ाांनाि एिादा गलेलठ्ठ

बर्ाातला ससा पकडा्िा असा्िा. 



पण बेनी बनीला त््ाांिी भीती वाटत नव्हती. 

तो िूप जोरात पळत अस.े 

त््ाला एिाद््ा तपककरी रांगाच््ा झाडात
लपता ्ेत अस.े 

छोट््ाशा तपककरी झुडुपात लपलेला

लहानसा तपककरी ससा कुणालाि
ददसा्िा नाही. 



एक ददवस का् झालां, 

मोठ््ा अस्वलाला बेनी बनी
िेळताना ददसला. 

अस्वलओरडून म्हणालां,

“आता मी तलुा पकडणार!”

बेनी बनी पळत सटुला. 

आखण ते देिील ककती जोरात! 



तो पळत पळत एका लहानशा तपककरी
झुडुपात गेला. 

अस्वल इकडे ततकडे पाहू लागल.े 

“हा ससा गेला कुठे?” 

अस्वल म्हणाल.े 

“आता तर इथे होता.”

लहानशा तपककरी झुडुपात लपलेला

लहानसा तपककरी ससा

त््ाला ददसलाि नाही. 

“कधी तरी मी त््ाला पकडनेि!”

अस्वलाने वविार केला. 

आखणअस्वल ततथून तनघनू गेले. 



“माझ््ा अांगावरिे केस छानआहेत!”

बेनी बनीने वविार केला

आखण त््ाला आता भीती वाटेना. 

पण एक ददवस त््ािी आई म्हणाली,

“आता लवकरि उन्हाळा सांपणारआहे,

बेनी बनी,

तझु््ा अांगावरच््ा केसाांिा रांग पण बदलेल,

तो ही अगदी ्ोग्् वेळीि!”

बबिारा बेनी बनी. 

नवे केस!

“पणमी त््ािां का् करू?”

त््ाच््ा मनात वविारआला. 

“मगमला कोल्हा, घबुडआखणअस्वलापासनू

लपता कसां ्ेईल?” 



लवकरि उत्तरेच््ा प्रदेशातील थांडी

आणिीआणिी वाढू लागली. 

अधून मधून थोडां र्ार

बर्ा ही पडू लागलां. 



एक ददवसआई म्हणाली,

“मला तझु््ा अांगावरिे केस वाढा्ला लागलेले ददसतात. 

मधेि थोडसेे पाांढऱ््ा रांगािे केसही ददसा्ला लागलेत.”

बबिारा बेनी बनी. 

“आता का् होईल?” 

त््ाच््ा मनात वविारआला. 

“आता मी करू तरी का्?” 



थोड््ाि ददवसातआई म्हणाली,

“आता मला तझु््ा अांगावरआणिी पाांढरे केस ददसताहेत. 

आता तझुा रांग पाांढरा आखण तपककरी ददसतो्.  

आखण तझुे केसही िूप लवकर वाढताहेत.” 

बेनी बनीला घबुडािी आठवणझाली. 

त््ाला कोल्््ािी आखण मोठ््ा
अस्वलािीही आठवणआली. 

म्हणून मग तो िेळा्ला गेलाि नाही. 



पण एक ददवस त््ाला बाहेर जावांि लागलां. 

आई बरोबर जाऊन

त््ाला अन्न शोधा्िां होतां. 

घरी परत ्ेताना त््ाांना ददसला कोल्हा. 

“पळ!” आईओरडून म्हणाली. 



बेनी बनी आखण त््ािी आई पळू लागले. 

ककती जोरात पळाले त!े

ते एका लहानशा झुडुपात लपले. 

“अगदी हलू नकोस!” आई म्हणाली. 

“म्हणजे कोल्््ाला आपणसापडणार नाही!” 

“”सापडू की!” बेनी बनीला रडू आलां. 

“माझा रांगआता पाांढरा आखण तपककरी आहे. 

त््ाला मी ददसेन!”



“बेनी बनी, नीट सगळीकडे पहा”

आई म्हणाली. 

बेनी बनीने इकडे ततकडे पादहले. 

आखण त््ाला नवलि वाटल.े 

आजूबाजूिा सगळा पररसरआता

पाांढरा आखण तपककरी ददसत होता!

अधून मधून

काही तपककरी झुडुपे होती. 

आखणअधून मधून पाांढऱ््ा रांगािा बर्ा . 



बेनी बनी अगदी िुश झाला. 

भोवतालिा प्रदेशआता पाांढरा आखण तपककरी होता

आखण त््ािा रांगही तसाि होता. 

तो ददवसभर परत िेळा्ला गेला. 

“आता मी कोणालाि सापडणार नाही!” 

बेनी बनीने वविार केला. 

“आता मी कोणालाि सापडणार नाही!” 



एक ददवस मोठां अस्वल त््ाला पकडा्ला आलां. 

पणछोटा ससा

पळत जाऊन एका झुडपात लपला. 

“हा ससा गेला कुठे?” 

अस्वल म्हणालां. 

“आता तर इथेि होता!” 

पण पाांढऱ््ा आखण तपककरी झुडुपात लपलेला

पाांढऱ््ा आखण तपककरी रांगािा ससा त््ाला ददसलाि नाही. 

आखणअस्वल ततथून तनघनू गेलां. 

“माझा रांगआता छान झालाआहे!” 

बेनी बनीने वविार केला. 

आता त््ाला भीती वाटत नव्हती. 



उत्तरेच््ा प्रदेशात

आता िूपि थांडी होती. 

एक ददवसआई म्हणाली,

“लवकरि दहवाळा ्ेणारआहे,

बेनी बनी तझुा रांगआता बदलतो आहे. 

आखण तो देिील अगदी ्ोग्् वेळी!” 

नवा रांग!

“अरे बापरे, नको!” बेनी बनीच््ा मनात
वविारआला. 

“मलाआताआणिी नवा रांग नको. 

माझा रांगआहे तोि छानआहे.”

त््ाला आता परत भीती वाटू लागली. 



बेनी बनी परत बाहेर जाईना. 

अनेक ददवस तो घराति बसनू राहू लागला. 

“िलमाझ््ाबरोबर,” 

आई म्हणाली. 

“नाही. आजनको.” बेनी बनी म्हणाला. 



एक ददवस मग परतआई म्हणाली,

“अरे, माझ््ाबरोबर िल.” 

बेनी बनी परत म्हणाला,

“आजनको.” 

मगआई म्हणाली, “अरे बेनी बनी,

असां का् करतोस? का् झाला्ं ?”

मग त््ाने आईला साांचगतल,े

“मला भीती वाटत.े 

माझ््ा नव््ा रांगािी मला भीती वाटत.े”



आई म्हणाली, “बेनी बनी, 

माझ््ाकडे बघ. 

माझा नवा रांग बघ.”

आता बेनी बनीने पदहले,

त््ाच््ा आईिा रांगआता पणूा पाांढरा झाला होता. 

“तझुा पण नवा रांगआता पाांढरा झालाआहे,

आखण ककती छान ददसतो्,” आई म्हणाली. 

पाांढरा रांग!

बेनी बनी रडा्लाि लागला. 

“बेनी बनी, अरे घाबरू नकोस,” 

आई म्हणाली. 



“तझुा रांग िूप छानआहे. 

आखण एकदा तझु््ा पा्ाकडे बघ तरी!”

त््ािे पा्आता बर्ाात िालण्ािे बटू

घातल््ासारिे ददसत होते

ते पाहून बेनी बनीला आश्ि्ाि वाटल.े 

आई म्हणाली,

“बघ! 

आता तू त्ार झालाआहेस.”

“त्ार?

आखणकशासाठी?” बेनी बनीने वविारल.े 

“इकडे ्े, आखण बघ, 

बाहेर पहा तर िरां,” आईम्हणाली. 



बेनी बनीने बाहेर पदहले

आखण तो ओरडला, “अरे वा!” 

का् नवलआहे!

सगळां जग बर्ा पडून पाांढरां झालां होतां,

अगदी त््ाच््ा नव््ा रांगासारिां!

“बघ,” आईम्हणाली. 

तझु््ा पा्ात बर्ाावर पळण्ािे बटू आहेत

आखण तझुा रांगही अगदी बर्ाासारिािआहे. 

आता इथल््ा थांडीसाठी

तू त्ार आहेस.”

“हो! िलमग!” 

बेनी बनी िुषीने ओरडला. 

“िल, जाऊ्ा! िललवकर!”

आखण तो पाांढऱ््ा बर्ाात

बाहेर पळाला. 
समाप्त




